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फे्रडरयक एक गुराभ म्शणून जन्भारा आरे शोत.े 
ऩण नंतय त ेएक भशान नेत ेझारे जमांनी आफ्रफ्रकी-
अभेरयकेच्मा अचधकायांवाठी रढाई केरी.   



फे्रडरयक फेरीिा  जन्भ  १८१७ भध्मे  भैयीरॅंडभध्मे झारा 
शोता. तमांिी आई एक गुराभ शोती.भारकाने तमांना आऩल्मा 
फयोफय भुरािे ऩारन करू ददरे नाशी. म्शणून फे्रड  आऩल्मा 
आजी-आजोफांफयोफय फेट्वी आणण इवशाकं फेरी फयोफय यादशरा 
आणण लाढरा. 

फे्रड खुळ  शोता. तमारा आऩल्मा िुरत बालांफयोफय 
खेऱामरा, आऩल्मा आजीरा भदत कयामरा आणण 
नदीत भावे ऩकडामरा भजा मेत अवे.  



 कायण तो  एक गुराभ  शोता, म्शणून फे्रडरा 
दयलऴी गुडघ्माऩमतं मेणाये दोन ळर्ट केलऱ 
मभऱत. शाि वदया तमारा थंडीत आणण उन्शाळ्मात 
घाराला रागत अवे.  

जेव्शा फे्रड ७ लऴाटिा झारा,तवे्शा तमािी आजी तमारा 
आऩरा भारक कॅप्र्न एथनीच्मा भळ्मात घेलून गेरी. 
आजीरा तमारा वोडण्मािी इच्छा नव्शती, ऩण 
ततच्माजलऱ काशी ऩमाटम नव्शता. फे्रड घाफयरेरा आणण 
एकर्ा शोता.    



कॅप्र्न एंथनीच्मा ळेतात  फे्रडने, गाई धुण्मावाठी 
आणामरा भदत केरी. तमाने गोठ्मािी वपाई केरी 
आणण कॅप्र्न एंथोनीिी छोर्ी छोर्ी काभं केरी.काभ खूऩ 
कठीण नवे, ऩण फे्रड नेशभी थकरेरा आणण बुकेरा अवे. 

गुराभांना वूमोदमाच्मा आधी उठाले रागे आणण 
अंधाय शोईऩमतं त ेआऩरं काभ फंद करू ळकत 
नवत. नाष्टट्मावाठी भुरं एका भोठ्मा ऩातले्मात 
भक्मािा दमरमा खात. यात्रीच्मा जेलणात तमांनी नेशभी 
भक्माच्मा ऩोऱीिा एक तुकडा मभऱत अवे.  



एका यात्री, वैऩाक्माने फे्रडरा यात्री खामरा ददरे नाशी. 
फे्रड स्लमंऩाकघयाच्मा फाशेय फवून यादशरा. बुकेभुरे तमारा 
झोऩ मेत नव्शती. अिानक तमाच्माजलऱ एकजण आर-ं
तमािी आई! आई तमारा बेर्ण्मावाठी १५ भैर दयूच्मा 
एका ळेतालरून यात्री िारत आरी शोती.  

आई ने फे्रडरा उठलरं आणण तमारा खाण्मावाठी एक 

श्जंजय केक ददरा. आईने  वैऩाक्मारा फे्रडळी नीर् लागामरा 
वांचगतर.ं तवे्शा फे्रडरा कऱरं की तमािी आई तमाच्मालय 
खूऩ पे्रभ कयत शोती आणण नेशभी तमाच्माफद्दरि वलिाय 
कयत शोती.  



 जेव्शा फे्रड ८ लऴाटिा झारा तवे्शा तमारा कॅप्र्न 

एंथोनी मांच्मा नातलेाईकांकड ेकाभ कयण्मावाठी  

फाल्र्ीभोयरा ऩाठलरे. तमांिे नाल शोत े वोफ्रपमा  आणण  

ह्मूग औल्ड.  फे्रडरा तमांिा छोर्ा भुरगा र्ॉभीिी   

देखबार  कयामिी शोती. इथं फे्रडळी िांगरं लागरं गेरं 
आणण तमारा खाण्मावाठी बयऩूय मभऱू रागरे. 

 योज दऩुायी, मभवेज़ औल्ड, र्ॉभी आणण फे्रडरा 
फामफर लािून दाखलत अवे, फे्रडरा गोष्टर्ी ऐकामरा 
खूऩ आलड.े तमाने  मभवेज़ औल्ड रा लािामरा 
मळकलामरा वांचगतरे. 



मभवेज़ औल्डरा, फे्रडरा मळकलामरा आलड.ेफे्रडरा 
दऩुायिी शी मळकलणी खूऩ आलडत शोती. तमाने 
रलकयि लणटभारा मळकरी. रलकयि तो फ्रकतीतयी 
छोट्मा ळबदांिा उच्िाय कयामरा रागरा.  

एक ददलव मभवेज़ औल्डने आऩल्मा ऩतीरा 
वांचगतरं की फे्रड  फ्रकती बयाबय मळकत आशे. 
मभस्र्य औल्ड रा खूऩ याग आरा. त ेम्शणारे की 
गुराभांना लािामरा मळकलणे शे कामद्माच्मा 
वलयोधात आशे.तमानंतय मभवेज़ औल्डने फे्रडरा ऩयत 
कधी मळकलरं नाशी.  



ऩण  फे्रडरा अजूनशी मळकामिी इच्छा शोती. तमाने  
स्लतः लािन आणण मरखाण मळकण्मािी एकशी वंधी 
वोडरी नाशी.  

भािट १८३३भध्मे  फे्रडरा ऩयत पाभटलय काभ 
कयण्मावाठी ऩाठलरे. तमािे नलीन भारक ह्मूग औल्ड िा 
बाऊ थॉभव  औल्ड  शोत.े त ेनेशभीि आऩल्मा गुराभांना 
भायत अवत. तमांना फे्रड आलडत नव्शता आणण त े
तमाच्मा फयोफय कठोयऩणे लागत अवत.  



 जेव्शा फे्रड १७ लऴाटिा झारा,  थॉभव औल्डने फे्रडरा  

एडलडट कोलेच्मा ळेतात ऩाठलरे. कोलेने “त्राव देणाऱ्मा” 
गुराभारा एक आसाधायक गुराभ कयण्मािे लिन ददरे.  

फे्रड  ळूय शोता. एक ददलव, जेव्शा कोले तमारा भायत 
शोता, तवे्शा फे्रडने तमाच्माफयोफय भायाभायी केरी आणण 
तमात तो श्जंकरा.  



तमानंतय,  फे्रड एक स्लतंत्र व्मक्ती शोण्मािा दृढ 
तनविम ऩदशल्माऩेषा फ्रकतीतयी अचधक केरा. 

काशीलऴाट नंतय फे्रडरा ऩयत फाश्ल्र्भोयरा ऩाठलरे 
गेरे. ततथं तमाने एका मळऩमाडटभध्मे  काभ  केरं. 
आता तो खुळ शोता. ऩण तो भुक्त शोलू इश्च्छत 
शोता. 



एक ददलव तमािी बेर् एका गोऱ्मा नावलकाळी 
झारी.तमा नावलकाजलऱ कागद शोत ेजे मवद्ध कयत 
शोत ेकी तो एक स्लतंत्र व्मक्ती आशे.नावलकाने फे्रडरा 
त ेकागद आणण एक लदी तमरा उधाय ददरी, जमाभुऱे 
फे्रड उततयेकड ेजाऊ ळकेर, श्जथं गुराभी अलैध शोती.  

3  वप्र्ेंफय १८३८रा फ्रें ड आऩल्मा स्लातंत्र्मावाठी 
ऩऱारा. तमाने  न्मू फेडपोडट,  भॅवॅच्मुवेट्वरा जाणायी एक 
टे्रन ऩकडरी. तमाने अर्क शोण्माऩावून लािण्मावाठी 
आऩरे नाल फे्रडरयक फेरी  फदरून  फे्रडरयक डगरव  केरे.  



न्मू फेडपोडटभध्मे, डगरवरा एका मळऩामािी नोकयी 
मभऱारी.नंतय तमाने फाल्र्ीभोय मेथीर एका  स्लतंत्र  
काळ्मा भदशरेळी अॅना भयेळी रग्न केरे.  

डगरव गुराभचगयी वलयोधी वभुशात वामभर झारे, 
मा रोकांना गुराभचगयी नष्टर् कयामिी शोती. १८४१ 
भध्मे फे्रडने गुराभचगयी वलरुद्ध आऩरे ऩदशरे बाऴण 
ददरे.तमांिे बाऴण खूऩ रोकवप्रम झारे.  



ऩुढच्मा  िाय  लऴांभध्मे, डगरवने खूऩ काशी केरं. 
तमांनी खूऩ दठकाणी बाऴणं केरी.तमांनी आऩल्मा 
जीलनावलऴमी एक ऩुस्तक मरशरे.  

औल्ड्व  मांनी डगरविे ऩुस्तक लािरे. त ेखूऩ 
चिडरे.तमांना लार्त शोतं की तमांिा ऩऱून गेरेरा गुराभ 
ऩयत माला.ऩण  डगरव, इंग्रडरा तनघून गेरा जमाभुऱे 
तमारा कोणी ऩकडू नमे. 



इंग्रड भध्मे, डगरव एक रोकवप्रम लक्ता आणण  

रेखक झारे. ततथं तमांना अवे मभत्र मभऱारे की   
जमांनी ओल्ड्वकडून तमािे स्लातंत्र खयेदी कयण्मावाठी 
ऩुयेवे धन जभा केरे. 

दोन लऴाटनंतय, डगरव वंमुक्त याजम अभेरयकेरा ऩयत 
आरा आणण  योिेस्र्य, न्मूमॉकट रा गेरा. ततथं "द नॉथट 
स्र्ाय" नालािे एक गुराभी-वलयोधी लतटभानऩत्र वुरु केरे.  



जेव्शा  गशृमुद्ध  वुरु झारे, तवे्शा डगरवने याष्टट्रऩतत 

मरकंन  मांना काळ्मा वैतनकांना कें द्रीम वेनेभध्मे 
बयती कयण्माव वुिलरे. मरकंन  मा गोष्टर्ीळी वशभत 
झारे. 

गशृमुद्धाभुऱे गुराभी   वभाप्त  झारी. डगरवने नागरयक 

अचधकाय आणण काळ्मा रोकांिे स्लातंत्र मावाठी आऩरी 
रढाई िारू ठेलरी. २० पेब्रुलायी, १८९५रा तमांिा भतृमू 
झारा.  



फे्रडरयक डगरव  मांच्मा ळबदांभुऱे अनेक 
रोकांना स्लातंत्र्माच्मा यस्तमालय िारण्मािी 
पे्रयणा मभऱारी. : 

“वगळ्मांवाठी स्लातंत्र." 

वभाप्त 


